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2.1 Transmission Control Protocol 

Protokol merupakan sekumpulan aturan yang  mengatur  dua atau lebih 

mesin dalam suatu jaringan dalam melakukan interaksi pertukaran format data.  

TCP (Transmission Control Protocol) merupakan suatu protokol yang berada di 

lapisan transport yang bersifat connection-oriented dan reliable. TCP/IP 

dikembangkan untuk mengijinkan komputer-komputer agar dapat saling 

membagi sumber daya yang dimiliki masing-masing melalui media jaringan. 

Protokol-protokol TCP/IP dikembangkan sebagai bagian dari riset yang 

dikembangkan oleh Defense Adfanced Research Project Agency (DARPA). 

Pertama kalinya TCP/IP dikembangkan untuk komunikasi antar  jaringan yang 

tedapat pada DARPA. Sekarang TCP/IP telah digunakan sebagi standart 

komunikasi internetwork dan telah menjadi protokol  transport bagi internet, 

sehingga memungkinkan jutaan komputer berkomunikasi secara global. 

TCP/IP memungkinkan komunikasi diantara sekumpulan interkoneksi 

jaringan dan dapat diterapkan pada jaringan LAN ataupun WAN. Tidak seperti 

namanya, TCP/IP tidaklah hanya memuat protokol delayer 3 dan 4 dari OSI 

Layer (seperti IP dan TCP), tetapi juga memuat protokol-protokol aplikasi 

lainnya seperti email, remote login, ftp, http, dan sebagainya. 

TCP/IP dapat diterima oleh masyarakat dunia karena memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

 Protocol TCP/IP dikembangkan menggunaka standar protokol yang terbuka 

sehingga tersedia secara luas. 

 Standar protokol TCP/IP dalam bentuk Request For Comment (RFC) sehingga 

dapat diambil oleh siapapun tanpa biaya. 



 TCP/IP dikembangkan dengan tidak tergantung pada sistem operasi atau 

perangkat keras tertentu. 

 Cara pengalamatan bersifat unik dalam skala global, memungkinkan 

komputer dapat mengidentifikasi secara unik komputer yang lain dalam 

seluruh jaringan, walaupun jaringan sebesar jaringan worldwide internet. 

Setiap komputer yang tersambung dengan jaringan TCP/IP (Internet) akan 

memiliki alamat yang berbeda. 

 TCP/IP independen terhadap perangkat keras jaringan dan a=dapat dijalankan 

di jaringan Ethernet, Token Ring, jalur telepon dial-up, jaringan X.25, dan 

praktis jenis media transmisi apapun. 

 TCP/IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya sehingga 

dapat diterapkan pada internetwork. 

2.1.1 Header TCP 

Header TCP terdiri dari beberapa field  yang memiliki fungsi yang 

berbeda. TCP menggunakan header untuk manajemen koneksi, pemutusan 

koneksi, dan transfer data. Ukuran dari header TCP bervariasi. Ukuran 

terkecilnya adalah 20 Bytes jika tidak ada tambahan opsi lain dari TCP. 

Susunan header TCP akan dijelaskan pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 TCP Header (Stevens, 2003) 



1. SrcPort dan DstPort yang menduduki header paling atas dan berfungsi untuk 

mengidentifikasi prot source dan port tujuan. Field ini ditambahkan dengan 

alamat IP dari source dan tujuan. Kombinasi antara port number dan IP 

sering disebut dengan nama socket. 

2. Sequence number merupakan nomor urut dari segmen yang dikirimkan. 

3. Acknowledgment merupakan nomor urut selanjutnya yang diharapkan untuk 

segera dikirim oleh sender. Maka nilai ACK sama dengan nilai sequence 

number yang terahir diterima ditambah dengan 1.  

4. Header length memberikan informasi mengenai berapa panjang header. 

Panjang header tergantung dari penggunaan option field. 

Terdapat 6 bit flags pada header TCP yang digunakan untuk memberikan 

informasi tentang kontrol  relay antar koneksi TCP. 6 flags tersebut antara lain  

 URG(Urgent) mengindikasikan bahwa terdapat data yang penting pada 

bagian segmen, URG akan menentukan lokasi letak data penting 

tersebut. 

 ACK (Acknowledgment) mengindikasi sequence number berikutnya 

yang diharapkan untuk segera dikirimkan. 

 PHS (PUSH) melakukan pendorongan segmen pada buffer untuk 

segera ke aplikasi penerima. 

 RST (Reset) mengindikasi bahwa koneksi yang dibuat akan 

digagalkan. 

 SYN dan FIN digunakan saat membuat dan mengakhiri suatu koneksi 

TCP. 

5. Window size berisi jumlah byte yang dapat diakomodasi host penerima pada 

pengirim berikutnya. 

6. TCP checksum berfungsi untuk mendeteksi bit error pada segmen yang 

dikirimkan. Bagian yang dideteksi meliputi TCP header dan TCP data. 

Bagian ini dihitung dan disimpan oleh pengirim yang kemudian diverifikasi 

oleh penerima. 



7. Urgent pointer berfungsi bila flag URG diaktifkan. Bila flag URG aktif, 

pengirim dapat mengirimkan emergency data kepada penerima. 

8. Option adalah fungsi tambahan yang dapat digunakan pada TCP. Fungsi 

yang umum digunakan contohnya adalah maximum segment size (MSS). 

9. Data merupakan data yang akan dipertukarkan. 

2.1.2 Protokol TCP/IP dan OSI Layer 

TCP/IP merupakan protokol jaringan komputer terbuka dan bisa 

terhubung dengan berbagai jenis perangkat keras dan lunak. TCP/IP terdiri dari 

beberapa layer atau lapisan yang memiliki fungsi tertentu dalam komunikasi 

data. Setiap fungsi dari layer selain dapat bekerja sama dengan layer pada 

tingkat lebih rendah atau lebih tinggi, juga bisa berkomunikasi dengan layer 

sejenis pada remote host. IP adalah jantung TCP/IP yang memiliki peran 

sebagai pembawa data yang independen. 

TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, 

lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan 

OSI. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas empat lapisan saja, yaitu network 

access (physical dan data link), network, transport dan application. 

 

Gambar 2.2 Hubungan TCP/IP dengan OSI Layer
1 
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1. Layer 4 : Application Layer 

Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan 

session, presentation, dan application pada OSI.  Application layer berfungsi 

untuk mengirim dan menerima informasi dari port TCP dan UDP. Beberapa 

komponen pada application layer berfungsi sebagai alat untuk 

mengumpulkan informasi konfigurasi jaringan dan beberapa lainnya boleh 

jadi sebuah antar muka atau application program interface (API) yang 

mendukung desktop operating environment.  

2. Layer 3: Transport Layer 

 UDP (User Datagram Protocol) 

 UDP adalah protokol process-to-process yang hanya menambahkan 

alamat port, check-sum error control, dan panjang informasi data dari lapisan 

di atasnya. 

TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. 

TCP juga dikatakan protokol transport untuk stream yang reliable. Dalam 

konteks ini artinya TCP bermakna connection oriented, dengan kata lain 

koneksi end-to-end harus dibangun dulu di kedua ujung terminal sebelum 

kedua ujung terminal mengirimkan data. Mekanisme ini disebut dengan 

three-way-handshake. 

3. Layer 2: Network Layer/IP 

Pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol 

lain yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. 

4. Layer 1 : Network Layer : Network Access (Physical dan Data Link) 

Pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. 

Artinya TCP/IP mendukung semua standar protokol lain. Lapisan ini 

merupakan lapisan terendah dalam protokol TCP/IP. Protokol dalam lapisan ini 



memungkinkan sistem untuk melakukan pengiriman atau penerimaan (delivery) 

data ke atau dari perangkat lainnya yang tersambung ke jaringan komputer. 

2.1.3 Sifat Protocol TCP/IP 

TCP singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP singkatan dari 

Internet Protocol. TCP/IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu 

bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. TCP/IP saat ini 

dipergunakan dalam banyak jaringan komputer local (LAN) yang terhubung ke 

internet, karena memiliki sifat : 

1. Merupakan protokol standar terbuka, gratis, dan dikembangkan terpisah 

dari perangkat keras komputer tertentu. 

2. Berdiri sendiri dari perangkat keras jaringan apapun. Sifat ini 

memungkinkan TCP/IP bergabung dengan banyak jaringan komputer. 

3. Bisa dijadikan alamat umum sehingga tiap perangkat yang memakai 

TCP/IP akan memiliki sebuah alamat unik dalam sebuah jaringan komputer 

local, atau dalam jaringan global seperti internet. 

4. Protokol ini distandarisasi dengan skala tinggi secara konsisten, dan bisa 

memberikan servis kepada user-user didunia. 

2.1.4 Pengalamatan (Addressing) 

Dalam TCP/IP dikenal dengan 3 pengalamatan yaitu : 

1. Physical Address 

Physical address kerap disebut sebagai link address. Ukuran alamat fisik ini 

tergantung jenis hardwarenya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, 

atau broadcast. 

2. IP Address 

Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. 

Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. 

3. Port Address 

Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap 

proses aplikasi. 



2.1.5 Prinsip Kerja TCP 

Fungsi utama TCP adalah untuk mengirimkan data dari satu host ke host 

lain dengan keandalan tinggi. Dalam hal ini TCP juga yang mendeteksi dan 

mengoreksi jika ada kesalahan data. Di samping itu, TCP mengatur seluruh 

proses koneksi antara satu host dengan host yang lain dalam sebuah jaringan 

komputer. 

Berbeda dengan IP yang mengandalkan mekanisme connectionless, pada 

TCP mekanisme hubungan adalah connection oriented. Dalam hal ini, 

hubungan secara logik akan dibangun oleh TCP anatara satu host dengan host 

yang lain. Dalam waktu yang ditentukan host yang sedang berhubungan harus 

mengirimkan data atau acknowledge agar hubungan tetap berlangsung. Jika hal 

ini tidak sanggup dilakukan maka dapat diasumsikan bahwa host yang sedang 

berhubungan dengan kita mengalami gangguan dan hubungan secara logik 

dapat terputus. 

Prinsip kerja TCP berdasarkan prinsip client-server. Server  adalah 

program pada komputer yang secara pasif akan mendengarkan port number  

yang telah ditentukan pada TCP. Sedang client adalah program yang secara 

aktif akan membuka hubungan TCP  ke komputer server untuk meminta servis 

yang dibutuhkan. 

  Tabel 2.1 Port well-known yang digunakan pada TCP
2
 

Perl Protokol Penjelasan 

7 Echo Datagram echo yang diterima kembali ke pengirim 

9 Discard Abaikan sembarang datagram yang diterima 

11 Users User aktif 

13 Daytime Return tanggal dan waktu 



17 Quote Return kutipan hari 

19 Chargen Return sebuah string karakter 

20 FTP Data File Transfer Protocol (koneksi Data) 

21 FTP 

Control 

File Tranfer Protocol (koneksi kontrol) 

23 TELNET Terminal Network 

25 SMTP Simple Mail Transfer Protokol 

53 DNS Domain Name Server 

67 BOOTP Bootstrap Protokol 

79 Finger Finger 

80 HTTP Hypertext Transfer Protocol 

111 RPC Remote Procedure Call 

Hal yang cukup penting untuk dipahami pada TCP adalah port number 

yang menentukan layanan apa yang dilakukan oleh lapisan diatas TCP. Nomor-

nomor  ini telah ditentukan oleh Network Information Center dalam Request 

For Comment (RFC) 1010. Contohnya untuk aplikasi File Transfer Protocol 

(FTP) diatas transport layer, TCP menggunakan port number 20.  

2.1.6 Layanan pada TCP 

TCP merupakan protokol yang terletak di transport layer. Protokol ini 

menyediakan layanan-layanan dalam pengiriman data, diantara layanan tersebut 

adalah : 

 

 
2 http://www.iana.org/ 
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 Stream data transfer 

TCP melakukan layanan stream data pada lapisan transport. Untuk 

pengiriman stream, pengirim dan penerima TCP menggunakan buffer. Data 

yang ditransmisikan secara streaming itu berupa segmen-segmen, paket 

dikirim dan sampai ke tujuan secara berurutan. 

 Reliable 

TCP menerapkan proses deteksi kesalahan paket dan retransmisi dengan 

adanya acknowledge. 

 Flow control 

Pihak receiver akan memberikan informasi kepada sender mengenai 

kapasitas yang dapat dia tampung, tanpa menyebabkan overflow pada buffer. 

Informasi ini akan dikaitkan pada ACK dari sequence number tertinggi yang 

diterimanya tanpa ada masalah. 

 Logical connection 

Flow control dan reliable merupakan mekanisme yang menginialisasi dan 

memaintain informasi status dari masing-masing data stream. Sedangkan 

kombinasi dari status ini, termasuk socket, sequence number, dan window 

size, disebut dengan logical connection. Masing-masing koneksi 

diidentifikasi secara unik dengan menggunakan masing-masing socket yang 

digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. 

 Connection oriented 

Maksud dari connection oriented adalah sebelum melakukan pertukaran 

data, dua aplikasi pengguna TCP harus melakukan pembentukan hubungan 

(handshake) terlebih dahulu. 

 Multiplexing 

TCP mengijinkan beberapa user untuk melakukan pengiriman data secara 

bersama-sama. Paket data tersebut akan dikemas menjadi satu, dikirimkan 



melalui jaringan TCP, lalu diuraikan lagi dan dikirimkan ke masing-masing 

alamat tujuan. 

 Layanan full-duplex 

TCP memberikan juga layanan full-duplex, dimana data dapat berpindah 

dalam dua arah pada saat bersamaan. 

2.2 Kontrol Kongesti 

Secara definisi, suatu jaringan dikatakan mengalami kongesti apabila 

kualitas layanan yang dirasakan oleh end-host mengalami penurunan akibat dari 

beban jaringan meningkat[1].  Pada contoh sebelumnya penurunan kualitas 

terjadi pada saat pembatalan paket data pada router node 2 akibat adanya node 

dengan kapasitas link yang sangat besar terhadap kapasitas link node lainnya 

yang menyebabkan perebutan kapasitas yang ada. 

Fenomena kongesti yang terjadi dapat diatasi dengan beberapa cara. 

Hanya saja perlu diperhatikan beberapa hal berikut yang bagi sebagian orang 

merupakan solusi untuk mengatasi kongesti tetapi pada kenyataannya hal 

tersebut tidak memberikan efek positif pada pencegahan terjadinya kongesti, 

bahkan kemungkinan terjadinya kongesti semakin besar. 

1. Kongesti disebabkan jumlah penyimpanan data yang sedikit. 

Asumsi : Masalah kongesti dapat diselesaikan ketika harga memory cukup 

murah, memungkinkan penggunaan memory dalam jumlah besar. 

Fakta : Penggunaan memory yang besar hanya bermanfaat mengatasi 

kongesti dalam waktu singkat dan menimbulkan waktu tunda yang lebih 

besar. Antrian panjang dan waktu tunda yan besar sangat dihindari oleh 

banyak aplikasi. 

2. Kongesti disebabkan oleh kapasitas link yang rendah. 

Asumsi : Masalah ini akan dapat diselesaikan ketika terdapat link dengan 

kapasitas tinggi. 



Fakta : Kapasitas link yang tinggi dapat mengakibatkan kongesti semakin 

parah di router/switch. 

3. Kongesti disebabkan oleh kecepatan prosesor yang rendah. 

Asumsi : Ketika keceatan prosesor dapat ditingkatkan, kongesti akan dapat 

diatasi. 

Fakta : Ketika beberapa router dengan kecepatan prosesor lebih tinggi 

mentransmisikan data ke suatu tujuan, akan mengakibatkan tujuan kelebihan 

beban. 

Kontrol kongesti merupakan komponen utama untuk menciptakan 

kondisi jaringan yang stabil. Mekanisme kontrol kongesti yang digunakan pada 

TCP sudah terbukti dapat menciptakan kondisi stabil pada suatu jaringan.  

2.2.1 Skema Taksonomi Kontrol Kongesti 

Prinsip taksonomi kontrol kongesti membedakan skema yang bervariasi 

tersebut untuk mengelompokkan berdasarkan pada karakteristik umum dan 

perbedaan yang nyata untuk masing-masing kontrol kongesti. Taksonomi 

tersebut juga menghasilkan gambaran luas dari berbagai mekanisme control 

kongesti. 

Menurut Andrew S. Tanembaum pada bukunya [7], taksonomi kontrol 

kongesti modern membagi kontrol kongesti menjadi open-loop dan closed-loop. 

Teori kontrol ini menganggap bahwa jaringan adalah suatu sistem kontrol yang 

kompleks, dimana fungsi kontrol diperlukan untuk menjaga stabilitas jaringan. 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.2 Skema Taksonomi Kontrol Kongesti 

Secara analogi, skema kontrol kongesti adalah fungsi kontrolnya, dan 

dibedakan menjadi closed-loop dan open-loop berdasarkan pada penggunaan 

paket feedback. Masing-masing kategori tersebut dibedakan menjadi dua sub 

kategori. Control kongeesti open-loop tidak menggunakan fungsi feedback, 

sehingga pengaturannya berdasarkan pada kondisi jaringan lokal. Skema open-

loop sering menggunakan distribusi ruang buffer dan bandwidth untuk 

kedatangan paket, berapa banyak paket yang seharusanya diberikan pada 

jaringan, dan bagaimana membuang paket ketika buffer penuh. 

Skema kontrol kongesti closed-loop mengunakan implicit atau explicit 

feedback dan mengatur transmisi secara dinamis. Untuk implicit feedback 

menggunakan pengamatan pada jaringan. Biasanya, ketiadaan even tertentu 

menjadi pemicu dari tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan explicit 

feedback menerima informasi, dan mengunakan paket feedback untuk 

menginformasikan kondisi jaringan. Jadi, fungsi kontrol ini lebih pro-aktif 

akibat perubahan trafik jaringan. Kemudian, explicit feedback ini dibagi 

menjadi persistent feedback, dimana paket feedback dihasilkan dan dikirimkan 
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secara periodik, serta responsive feedback, dimana paket feedback dikirim 

hanya jika dipicu oleh kondisi jaringan tertentu. 

Open-loop biasanya kurang tahan dengan banyaknya pola trafik dari 

jaringan. Hal tersebut kurang begitu berpengaruh jika open-loop digunakan 

pada jaringan yang relative kecil dengan performansi yang dapat diprediksikan, 

dimana jaringan tersebut memiliki variasi yang kecil dengan pola trafiknya. 

Bahkan skema open-loop lebih efisien digunakan jika telah terkumpul 

informasi tentang jaringan baik eksperimen maupun analisa statistik, sehingga 

tidak diperlukan pembangkitan trafik feedback. Sedangkan untuk kondisi 

jaringan yang selalu berubah-ubah, skema closed-loop harus digunakan untuk 

mengatasi kongesti. 

2.2.2 Mekanisme control kongesti pada TCP
3
  

Kongesti adalah masalah yang terjadi pada share network ketika beberapa 

user menggunakan resources yang sama seperti bandwidth, buffer dan antrian. 

Dalam jaringan packet-switched, paket masuk dan keluar pada buffer dan 

melakukan antrian pada switching devices. Kenyataannya, jaringan packet-

switched seringkali diartikan sebagai “network of queues”. Karakteristik dari 

jaringan packet-switched adalah paket-paket yang datang seringkali memenuhi 

bandwidth baik dari satu sender  maupun lebih. Buffer membantu router untuk 

mengatasi hal tersebut sampai kapasitas buffer penuh. Jika ada paket masuk, 

maka paket tersebuat akan didrop. Penambahan kapasitas buffer tidak 

menyelesaikan masalah karena buffer yang terlalu besar akan meningkatkan 

delay karena antrian. 

Kongesti sering kali terjadi dimana beberapa link masuk ke dalamm 

single link seperti internal LAN yang dihubungkan dengan jaringan WAN. 

Kongesti juga dapat terjadi pada router pada jaringan inti dimana trafik yang 

terjadi lebih besar daripada kemampuan yang mampu ditangani router tersebut. 

Beberapa teknik berikut dapat digunakan untuk mengatasi kongesti : 

 3 http://www.linktionary.com/c/congestion.html 
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 End System Flow Control 

Teknik ini bukan skema control kongesti tetapi cara untuk menjaga agar 

sender tidak mengirimkan paket secara berlebihan kepada sender. 

 Network congestion control 

Mekanisme ini hamper sama dengan en to end flow control tetapi difokuskan 

untuk mengurangi kongesti pada jaringan, bukan pada receiver. 

 Network-Based Congestion Avoidance 

Pada skema ini, router mendeteksi kemungkinan terjadinya kongesti 

sehingga router memperkecil paket yang dikirim sebeluma antrian menjadi 

penuh. 

Setiap diskusi mengenai kongesti pasti membahas mengenai antrian. 

Buffer pada pada jaringan dibentuk dengan beberapa macam teknik. Dengan 

mengatur buffer akan meminimalisasi terjadinya kongesti dan paket yang 

didrop sehingga akan meningkatkan performansi jaringan. 

Teknik paling dasar adalah FIFO (First In First Out) dimana paket 

diproses sesuai dengan kedatangannya. Sehingga paket yang dating pertama 

adalah paket yang terlebih dahulu diproses. 

2.3 Kontrol Kongesti 

Kontrol kongesti pertama kali diperkenalkan oleh Van Jacobson dan 

Michael J. Karerls yang kemudian diadopsi oleh RFC 2001. Kontrol kongesti 

pada TCP tersebut memiliki 4 phase yaitu slow start, congestion avoidance, fast 

retransmit, dan fast recovery. 

2.3.1 Slow Start 

TCP yang lama memulai suatu koneksi dengan pengiriman beberapa 

paket oleh sender ke jaringan, sesuai ukuran windows yang telah ditetapkan 

oleh receiver. Akan terjadi masalah jika dalam hubungan antara sender dan 

receiver terdapat link ataupun router yang mempunyai kapasitas kecil. 



Beberapa paket akan masuk ke dalam antrian pada router dan dimungkinkan 

bahwa paket yang ada melebihi kapasitas antrian/buffer pada router. Hal ini 

akan sangat mengurangi throughput dari koneksi TCP. 

Suatu algoritma untuk mengatasi hal ini adalah slow start. Ini diljalankan 

dengan mengamati dimana sebuah paket seharusnya dimasukkan ke dalam 

jaringan setelah sebuah sinyal ACK kembali dikirimkan oleh receiver setelah 

data yang dikirimkan diterima oleh receiver. 

Slow start menambahkan windows yang lain pada TCP sender, 

congestion windows atau yang disebut cwnd. Ketika sebuah koneksi baru 

dibangun dengan sebuah host pada network yang lain, congestion windows 

diinialisasikan menjadi satu segmen (biasanya 536 atau 512). Setiap kali ACK 

diterima, cwnd ditingkatkan satu segmen. Cwnd adalah flow control yang 

dibebankan kepada sender, sedangkan advertised window adalah flow control 

yang dibebankan pada receiver. 

Sender memulai mengirim satu segmen paket dan menunggu ACK yang 

dikirimkan oleh receiver. Ketika ACK diterima, cwnd dinaikkan dari satu ke 

dua dan dua segmen dikirimkan. Ketika setiap dari segmen yang dikirimkan 

mendapatkan ACK, maka cwnd dinaikkan menjadi empat. Ini membuat 

peningkatan eksponensial meskipun bukan benar-benar eksponensial karena 

mungkin receiver memberikan delay pada ACK-nya khususnya mengirim 

sebuah ACK untuk setiap dua segmen yang diterimanya. 

 

Gambar 2.3 Mekanisme slowstar 



Pada suatu waktu antrian pada buffer telah terpenuhi, router akan mulai 

membuang paket. Ini memberitahu sender bahwa congestion window sudah 

terlalu besar. Maka, algoritma control kongesti mulai menjalankan mekanisme 

menurunkan cwnd. 

2.3.2 Congestion Avoidance 

Kongesti dapat terjadi jika data yang datang pada suatu jalur besar 

dikirimkan ke jalur yang kecil. Kongesti dapat juga terjadi ketika aliran data 

beberapa input datang pada suatu router dimana kapasitas output dari router 

tersebut lebih kecil dari kapasitas data ipnut. Congestion avoidance adalah 

bagaimana menyiasati paket yang hilang tersebut. 

Asumsi dari algoritma ini adalah bahwa paket yang hilang yang 

diakibatkan oleh kerusakan adalah sangat kecil yaitu kurang dari 1 %, oleh 

karena itu terjadnya paket yang hilang adalah karena terjadinya kemacetan 

antara sender dan receiver. Ada dua indikasi utama terjadinya packet loss yaitu 

terjadinya timeout dan diterimanya duplicate ACK. 

Congestion avoidance dan slowstart adalah algoritma yang tidak saling 

berhubungan dan memiliki tujuan yang berbeda. Akan tetapi ketika kongesti 

menyebabkan TCP harus menurunkan rate transmisi paket ke jaringan dan 

melakukan slowstart agar dapat berjalan kembali. Sehingga dalam prakteknya 

slowstart dan congestion avoidance dijalankan bersama. 

Congestion avoidance dan slowstart membutuhkan dua variable yaitu 

cwnd, dan slow start threshold size atau biasa disebut dengan sstresh. Operasi 

dari kombinasi dua algoritma ini adalah sebagai berikut: 

1. Inialisasi untuk awal koneksi yaitu set cwnd menjadi satu segment dan 

sstresh menjadi 65535 bytes. 

2. TCP output rotine tidak akan pernah mengirim lebih datri min cwd dan 

receiver’s advertised window. 



3. Ketika kongesti terjadi, yang diindikasikan terjadinya timeout, satu 

setengah dari ukuran window sekarang (minimal cwnd dan receiver’s 

advertised window, setidaknya dua segmen) disimpan dalam sstersh. 

Sebagai tambahan, jika kongesti diindikasikan oleh timeout, cwnd diset 

menjadi satu segmen atau dengan kata lain dilakukan reset menjadi 

slowstart. 

4. Ketika data baru menerima sinyal ACK, maka cwnd akan dinaikkan tetapi 

kenaikan tersebut tergantung dari apakah TCP melakukan slowstart atau 

congestion avoidance. Dapat dituliskan dalam pseudocode seperti di bawah 

ini. 

 

Jika cwnd lebih kecil atau sama dengan dari sstresh, TCP melakukan 

slowstart dalam keadaan yang lain melakukan congestion avoidance. Slow start 

dilakukan sampai TCP hampir mendekati terjadinya kongesti dan kemudian 

congestion avoidance menggantikannya. 

Slow start mempunyai cwnd sebesar satu segment pada awal operasi TCP 

dan dinaikkan satu segmen ketika paket berhasil dikirim dengan adanya ACK 

yang diterima oleh sender. Atau dengan kata lain, ukuran window berubah 

secara eksponensial, mengirim satu segmen, kemudian dua, empat dan 

seterusnya. Congestion avoidance dapat dikatakan bahwa cwnd dinaikkan 

dengan segsize*segsize/cwnd setiap kali sinyal ACK diterima dimana segsize 

adalah segment size dan cwnd dalam ukuran bytes. Ini adalah peningkatan yang 

linier bagi cwnd yang dibandingkan dengan peningkatan eksponensial dai 

slowstart. 

 



2.4 Queue Management 

Queue management merupakan mekanisme pengaturan yang digunakan 

dalam melewatkan suatu paket dalam suatu link. Adapun jenis Queue 

Management ini adalah sebagai berikut : 

2.4.1 Drop Tail 

Drop tail menggunakan mekanisme FIFO (First In First Out) atau FCFS 

(First Come First Serve) dalam aliran paket di dalam suatu antrian. Dimana paket 

pertama yang dating, maka paket tersebut yang pertama akan kluar dari antrian. 

Parameter yang berpengaruh adalah besarnya maximum buffer size. Apabila nilai 

queue size kurang dari maximum buffer size, maka tidak akan ada paket yang di 

drop. Begitu pula sebaliknya, apabila queue size melebihi maximum buffer size, 

maka paket tersebut akan di drop. 

2.4.1 RED 

RED (Random Early Detection) pertama kali dikembangkan oleh Sally 

Floyd dan Van Jacobson pada awal 1990 untuk Active Queue Management 

(AQM) dan kemudian distandarisasikan sebagai rekomendasi dari IETF. RED 

merupakan salah satu dari mekanisme untuk penghindaran kemacetan 

(congestion avoidance mechanism), yang ditempatkan pada gateways (router). 

Setiap router diprogram untuk memonitor panjang antriannya. Ketika dideteksi 

akan terjadi kemacetan dalam waktu dekat, router akan member peringatan 

pada sumber terhadap paket yang akan menyebabkan kemacetan akan dibuang 

salah satunya. 

Menurut Referensi [9], RED sudah digunakan secara luas untuk 

memonitor ukuran antrian rata-rata yang bertujuan untuk membuang paket yang 

dating ketika antrian mulai melebihi beban (overload). Lebih spesifik, untuk 

setiap paket yang tiba di router, RED akan menghitung panjang antrian rata-

rata yang mana akan dibandingkan dengan minimum threshold(minTh) dan 

maximum threshold (maxTh). Jika panjang antrian rata-rata lebih besar daripada 



yang dapat dicapai oleh maximum threshold maka setiap paket yang datang 

akan dibuang (dropped), menunjukkan bahwa jalur mengalami kemacetan. 

Panjang antrian rata-rata adalah antara dua thresholds kemudian RED 

membuang atau memberi tanda setiap paket dengan probabilitas sebanding 

dengan average queue size. Ini menunjukkan bahwa saat antrian meningkat 

maka probabilitas paket yag dibuang (dropping probability) untuk setiap paket 

juga akan meningkat. Ketika probabilitas mencapai batas maksimumnya 

mengindikasikan bahwa antrian sudah penuh dan oleh karena itu semua paket 

yang datang akan dibuang. Paket yang dibuang akan menghalangi sender 

mendapatkan tanda balasan (acknowledgment) yang dibutuhkan, memaksa 

sumber untuk melakukan transmisi dengan lebih lambat dengan mengurangi 

ukuran window-nya (window size). 

2.5 TCP Selective Acknowledgment Option 

Multiple packet loss merupakan keadaaan yang dapat memberikan efek 

yang serius terhadap TCP throughput. TCP menggunakan cumulative ACK 

untuk mengetahui paket mana yang telah diterima oleh receiver tetapi belum di-

ACK. Hal ini membuat sender menunggu Round Trip Time untuk mengetahui 

paket mana saja yang hilang dan untuk menghindari transmisi ulang paket-paket 

yang telah diterima oleh receiver. Dengan menggunakan skema cumulative 

ACK, multiple dropped  segmen secara umum akan menyebabkan penurunan 

throughput akibat ACK-based lock. 

Algoritma TCP Selective Acknowledgment Option merupakan strategi 

yang tepat untuk mengatasi multiple packet loss. Dengan TCP SACK, sender 

mendapatkan informasi secara lengkap mengenai paket-paket yang hilang dan 

paket-paket yang telah diterima. Dengan mekanisme ini, maka sender tidak perlu 

membuang waktu dengan metransmisi ulang paket yang telah sampai, sender 

hanya akan meretransmisi paket yang benar-benar hilang saja. 

TCP SACK memiliki 2 TCP option. Yang pertama adalah SACK 

permitted yang dikirimkan pada SYN segmen oleh sender. SACK permitted 



dikirim untuk memberitahukan pada receiver bahwa akan digunakan SACK 

option pada koneksi tersebut. TCP option yang kedua adalah SACK option itu 

sendiri. SACK option tidak akan dikirimkan pada jaringan yang sebelumnya 

tidak dilalui terlebih dahulu oleh SACK permitted. 

 

Gambar 2.4 2 Byte TCP SACK Permitted Option 

SACK option yang dikirimkan bersamaan dengan ACK oleh receiver 

yang akan membawa informasi mengenai block dari data yang tidak berurutan 

yang telah diterima oleh receiver. Receiver kemudian akan menunggu sender 

mengirimkan paket-paket yang tidak berurutan tersebut, setalah  paket lengkap 

maka receiver akan mengirimkan ACK yang berupa sequence number yang 

pertama pada Acknowledgment Number Field. 

 

Gambar 2.5 SACK Option Header
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Gambar diatas merupakan SACK option header yang merupakan daftar 

dari block yang berisi data berurutan yang telah diterima oleh received. Masing-

masing dari block data akan didefinisikan oleh 32 bit unsigned integer yang 

terdiri dari: 

Left Edge of Block  : sequence number pertama dari block tersebut. 

Right Edge of Block : sequence number yang mengikuti sequence number 

terakhir dari block tersebut. 

Masing-masing block menunjukkan data yang benar-benar telah 

diterimanya. Jadi byte data sebelum block (Left Edge of Block-1), dan data 

setelah block (Right Edge of Block) tidak diterima oleh received.  

Maka, SACK option akan membantu menginformasikan kepada sender 

mengenai segmen-segmen yang telah diterima oleh receiver sehingga sender 

diijinkan untuk menghapus segmen yang telah direport dalam SACK Option. 

2.6 TCP Westwood 

TCP westwood didesaign menggunakan prinsip end-to-end congestion 

control. Kunci dari algoritma ini adalah estimasi bandwidth dari ACK yang 

kembali untuk mengatur nilai congestion windows (cwnd) dan sstresh saat 

kongesti terjadi. TCP Weswood merupakan perbaikan dari TCP Reno yang 

memperbaiki dari sisi sender dimana pada TCP Reno menggunakan algoritma 

Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) yaitu menaikkan nilai cwnd 

secara bertahap, dan akan membagi nilai cwnd menjadi setengah jika terjadi 

kongesti pada jaringan, sedangkan pada TCP westwood menggunakan algoritma 

Additive Increase Additive Decrease AIAD  yaitu menaikkan nilai cwnd, dan 

mengatur nilai cwnd dan sstresh sesuai dengan estimasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. 
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Gambar 2.6 Mekanisme TCP Westwood
5
 

Pada kasus single packet loss, algoritma Fast Retransmit dan Fast 

Recovery pada TCP Reno dapat menjaga jaringan dari self-clock dan juga dapat 

menjaga kestabilan dari suatu jaringan, tetapi pada kasus multiple packet loss, 

TCP Reno tidak dapat merecovery data secara full, mengakibatkan timeout, dan 

menurunkan performansi jaringan dengan kembali memasuki phase slowstart.  

Pada TCP Westwood, sender akan terus menerus memantau ACK yang 

kembali dari receiver dan menghitung nilai Rate Estimate (RE). nilai RE 

merupakan perhitungan dari jumah data yang telah diterima dan di ACK oleh 

receiver dalam jangka waktu tertentu. Duplicate dan delayed ACK juga 

diperhitungkan dalam dalam penentuan RE, sehingga akan menghasilkan feasible 

rate yang telah dihitung dalam RE tersebut. 

Selanjutnya TCP Westwood akan menggunakan rate estimate tersebut 

untuk pengaturan besar nilai dari congestion windows dan sstresh saat sender 

menerima 3 duplicate ACK yang mengindikasikan telah terjadinya kongesti 

dalam jaringan tersebut. 
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